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Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

utfärdad den 24 februari 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)
dels att 23 kap. 13 §, 38 kap. 12 §, 39 kap. 14 och 17 §§ samt 57 kap. 2 §
skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 48 kap. 6 a § och
57 kap. 6 a §, av följande lydelse.

23 kap.
13 § Avser underprisöverlåtelsen en näringsfastighet som är kapitaltillgång eller näringsbostadsrätt, tillämpas inte bestämmelserna i 26 kap. 2 §
första stycket 5 om återföring av utgifter för förbättrande reparationer och
underhåll.

38 kap.
12 § Värdeminskningsavdrag m.m. för avyttrad näringsfastighet som är
kapitaltillgång eller näringsbostadsrätt skall inte återföras enligt 26 kap. hos
det säljande företaget.

39 kap.
14 § För investmentföretag och svenska värdepappersfonder gäller, utöver
vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag, följande:
1. Kapitalvinster på delägarrätter skall inte tas upp och kapitalförluster på
delägarrätter får inte dras av.
2. Ett belopp som för helt år motsvarar 2 procent för investmentföretag
och 1,5 procent för värdepappersfonder av värdet på deras delägarrätter vid
beskattningsårets ingång skall tas upp. Egna aktier eller optioner, terminer
eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av investmentföretagets sådana aktier skall inte inräknas i underlaget.
3. Utdelning som företaget eller fonden lämnar skall dras av, dock inte
med så högt belopp att det uppkommer ett underskott. Sådan utdelning av
andelar i ett dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § skall dock inte dras av.
Svenska värdepappersfonder får dra av utdelning till annan än andelsägare i
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fonden med högst ett belopp som motsvarar 2 procent av fondens värde vid
utgången av beskattningsåret.
Den utdelning som skall dras av enligt första stycket 3 skall dras av som
kostnad det beskattningsår som beslutet om utdelning avser.
17 § Investmentföretaget skall som avskattningsintäkt ta upp 16 procent av
marknadsvärdet på de delägarrätter som företaget innehar vid ingången av
beskattningsåret. Innehav av egna aktier eller av optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av investmentföretagets egna aktier skall inte beaktas. Om marknadsvärdet på företagets delägarrätter var högre vid ingången av något av de fem föregående beskattningsåren och företaget var investmentföretag det året, skall intäkten i stället
beräknas på det högsta av dessa värden.
Om någon som äger andelar i investmentföretaget avyttrar andelar i företaget under det beskattningsår för företaget då förändringen inträffar, är avskattningsintäkten så stor andel av avskattningsintäkten enligt första stycket
som motsvarar förhållandet mellan icke avyttrade andelar och samtliga andelar i företaget.
Andelar i investmentföretaget som ägs av ett investmentföretag vid såväl
ingången som utgången av det förstnämnda investmentföretagets beskattningsår skall anses ha avyttrats under beskattningsåret.

48 kap.
6 a § Kapitalvinst som uppkommer då ett aktiebolag som avses i 7 kap. 3 §
första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) eller 6 a kap. 3 § första stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) avyttrar egna aktier skall inte tas upp.
Detsamma gäller för vinst då bolaget utfärdar eller avyttrar optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av sådana
aktier.

57 kap.
2 § Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar skall hos fysiska
personer i den omfattning som anges i 7 och 12 §§ tas upp i inkomstslaget
tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Som utdelning behandlas även
vinst vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av aktier och vinst vid
överlåtelse till ett aktiebolag av dess egna aktier.
Vid tillämpning av detta kapitel likställs med andelar andra delägarrätter
som getts ut av företaget och med utdelning ränta på sådana delägarrätter.
6 a § Om en aktieägare överlåter en kvalificerad andel i ett aktiebolag till
bolaget och bolaget därefter överlåter en egen aktie till honom, skall den
från bolaget förvärvade aktien anses som en kvalificerad andel hos aktieägaren i det fall den till bolaget överlåtna andelen skulle ha varit kvalificerad
om han fortfarande innehaft den.
Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000 och tillämpas första gången vid
2002 års taxering.
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På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)
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